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Stem De Trossel naar de Ariënsprijs 
De Trossel is voorgedragen voor de Ariënsprijs. Dat is een prijs die binnen het bisdom Utrecht 
wordt uitgereikt aan een diaconaal initiatief dat het meest past bij het motto: Ik zal er zijn 
voor jou. De prijs wordt elke drie jaar uitge-
reikt. 
De Ariënsprijs is een publieksprijs, dat wil 
zeggen dat er moet worden gestemd. Via de 
website kunt u uw stem uitbrengen. De Tros-
sel is project 7. Stemmen kan tot 10 oktober 
2019. 
Dat gaat als volgt:
• Ga naar de website https://www.dk-
ci-utrecht.nl/projecten-ariens-publieks-
prijs-2019
• Scroll naar beneden en druk op de knop: 
klik hier om te gaan stemmen.
• Klik op het rondje voor 7 Zorg- en welzijns-
werk Schalkwijk. De Trossel is project 7. 
• Klik op het vakje Vote onderaan de pagina.
• Uw stem is uitgebracht!

Of De Trossel de prijs van € 1250 en een kunstwerk ook werkelijk heeft gewonnen, wordt 
bekend gemaakt op zaterdag 12 oktober 2019 in Arnhem. 

Fairtrade koffie en andere producten
De koffie-ochtend van woensdag 24 september 2019 stond in het teken van Fairtrade. Fair-
trade staat voor eerlijke handel: door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren 
en producenten in ontwikkelingslanden in 
staat om zelf hun levensomstandigheden te 
verbeteren en te bouwen aan een toekomst 
voor hun bedrijf, hun familie en hun omge-
ving.
Als spreker was Willly Wagemans uitgeno-
digd, voorzitter van de werkgroep Fairtrade 
Gemeente Houten. Houten was de eerste 
gemeente in de provincie Utrecht die dat 
certificaat verkreeg. Fairtrade is begonnen 
met het product koffie en gebruikte de we-



reldwinkels als verkooppunten. 
Hij noemde vijf doelstellingen voor Fairtra-
de:
• boeren moeten samenwerken
• de handel moet eerlijk zijn en transparant
• mensen moeten een leefbaar loon verdie-
nen
• er moet oog zijn voor de klimaatverande-
ring
• geen kinderarbeid
• vooral biologische landbouw

Isaac Lakerveld van de Spar vertelde dat daarom andere bedrijven zijn overgegaan op een 
andere naam voor hetzelfde principe, zoals UTZ. Isaac toonde een aantal van de fairtrade-
producten die in zijn winkel verkrijgbaar zijn, waaronder bananen, waarvoor hij onlangs een 
prijs verdiende.
Voor iedere bezoeker had De Spar een waardebon voor een pakje verantwoorde thee.

Komende koffie-ochtenden
Ook na de zomervakantie gaan we gewoon 
door met de koffie-ochtenden. Elke twee 
weken kunt u terecht in De Wiese, of elders.
Maandag 7 oktober in Tull en ’t Waal een 
koffie-ochtend in ‘t Gebouw. 
Donderdag 10 oktober: (Fanfare)film over 
Oud Schalkwijk met Oud-Schalkwijkers (en 
met een borrel en hapje)
Woensdag 23 oktober: Bingo door F.H. van 
den Berg
Donderdag 7 november: Nog niet bekend
Woensdag 20 november: Buurtzorg 
Donderdag 5 december: Pepernoten bakken, 
oud Hollandse drankjes
Woensdag 18 december: Kerststukjes maken 
en kerstverhaal. Kinderen van school op 
bezoek?

Burgemeester op 
bezoek
De nieuwe burgemeester van Houten, Gilbert 
Isabella, heeft aangekondigd graag een be-
zoek te brengen aan een koffie-ochtend van 
De Trossel.



Hij heeft het plan de koffie-ochtend van donderdag 5 december te bezoeken. Zijn secretares-
se geeft aan dat hij graag aansluit bij het pepernoten bakken. Hij is welkom.

Kleine moeite, groot geluk (4)
Een mevrouw belt ’s middags naar de Trosseltelefoon; de zenderprogrammering op haar tele-
visie is helemaal door elkaar geraakt. Een van de dorpsondersteuners neemt aan het eind van 
de middag contact op met een vrijwilliger van de klusgroep. Hij woont 3 minuten lopen bij 
haar vandaan en kan direct even bij haar langs gaan. Het herprogrammeren is voor hem geen 
enkel probleem en om half 8 kan mevrouw weer alle zenders vinden als voorheen. Weer een 
voorbeeld van kleine moeite, groot geluk!

Op de koffie in 
Tull en ‘t Waal
Niet alleen in Schalkwijk zijn koffie-ochten-
den, ook in Tull en ‘t Waal wordt geregeld 
samen koffie gedronken. Elke eerste maan-
dag van de maand. De eerstvolgende keer is 
op maandag 7 oktober van 10.00 tot 12.00 
uur in ‘t Gebouw aan de Kerkebogerd 1a. Ook 
mensen uit Schalkwijk zijn uitgenodigd naar 
deze koffie-ochtend te komen. Wie dat doet 
komt eens op een ander plek en ziet weer 
eens andere mensen met andere verhalen.

Hap en Trap 
met bestuur, coördinatoren en dorpson-
dersteuners van De Trossel
Zaterdag 19 oktober wordt de eerste activiteit, van een hopelijk lange reeks, van het Trossel-
bestuur, de Trosselcoördinatoren en de Trossel-Dorpsondersteuners gehouden. Het idee werd 
geboren tijdens een coördinatorenoverleg afgelopen zomer. De gedachte was dat we elkaar 
eigenlijk vaker moeten zien en spreken. De Trossel is een nieuwe organisatie die volop in 
ontwikkeling is. Om elkaar beter te leren kennen, elkaar te inspireren en plannen te maken is 
alleen maar vergaderen nu eenmaal niet de meest ideale vorm.
Al snel werd het idee van Hap en Trap gebo-
ren. Fietsend langs de huisadressen van de 
coördinatoren (dat is echt Schalkwijk rond) 
waar natuurlijk bij ieder adres een stop 
wordt ingelast waar de coördinator ons op 
koffie, een broodje of een soepje trakteert. 
In de volgende TrosselTips kunt u lezen hoe 
de dag is verlopen.

 

7 OKTOBER 2019 
KOFFIE-
OCHTEND 
Een gezellige inloopochtend voor iedereen! 
Lekker bakkie? Kom naar de maandelijkse koffieochtend: 
laagdrempelig en gezellig, voor iedereen. Ontmoeten, een 
praatje, een spelletje of een handwerkje. Niets hoeft, alles 
mag. 

Van harte welkom op maandag 7 oktober a.s. De koffie staat 
klaar om 10.00 uur in ’t Gebouw in Tull en ’t Waal. 
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De Trossel
De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian 
van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van 
den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen:  
Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55
Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl 
De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen be-
spreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van 
de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van 
de vrijwilligers geschikt is om bij de hulpvraag in te scha-
kelen. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is. 
Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal vragen snel en plezierig hun werk kunnen 
doen. 

Website
Bekijk eens onze website. Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen en wanneer we wat 
doen. Er staat informatie op en er zijn foto’s te zien. Alle nummers van de TrosselTips kunt u 
er teruglezen. Het adres van de website is: www.detrossel.nl

Nog wat foto’s


